
 

 

Protokół 

z obrad XXXII SESJI RADY GMINY CISEK 

z dnia 24 marca 2014r.-godz.14.
00 

 

                                                       

Ad.1. Obrady XXXII Sesji słowami  „Otwieram obrady XXXII Sesji Rady Gminy Cisek” 

otworzyła i prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.  Sprawdziła 

prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 15 ( Radny Basista Leonard opuścił obrady               

o godz.17.10) . Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne  i zdolne do 

podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista 

obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 

Ad.2. Na wstępie powitała gości zaproszonych Panów Policjantów oraz  powitała  zebranych 

radnych , sołtysów  i pracowników urzędu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy radni: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.              

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 

 4. Informacja Dzielnicowych Policji na temat bezpieczeństwa gminy. 

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach  

      podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

         Cisek w okresie międzysesyjnym. 

 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

       a/ zmiany do budżetu gminy na 2014r. 

       b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

       c/ wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących   fundusz sołecki,                     

       d/ przekazania środków finansowych dla Policji, 

       e/  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie    

           gminy Cisek ,       

       f/  współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek                 

           w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle, 

       g/ wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie       

           w celu realizacji przez Gminę Cisek projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP 

           oraz kreowanie świadomości  mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej  

           administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki , 

       h/  przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,  

       i/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności      

           zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014 

 9. Zapytania i oświadczenia radnych.  

10.  Informacja oraz zapytania sołtysów 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji. 

 

 

 

 



 

Zapytała o uwagi do porządku obrad, radni nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad. 

Przyjęcie porządku obrad poddała pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 15 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Porządek obrad jednogłośnie przyjęto.  

Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad poprzedniej sesji. Przewodnicząca 

zapytała                  o uwagi do protokołu. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęcie 

protokółu poddano pod głosowanie:  

za przyjęciem                           -15 głosów, 

przeciw                                      - 0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  - 0 głosów, 

Protokół z obrad XXXI Sesji jednogłośnie przyjęto. 

 

Na obrady sesji przybyła Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim 

Lesie Jolanta  Michalczyk i przedstawiła radnym dyplom „ANODY-Jana Rodowicza”, który 

szkoła otrzymała za współpracę ze szpitalem onkologii w Zabrzu. Nagroda jest przyznawana 

w Warszawie  Na tę nagrodę zapracowała cała gmina, ponieważ przyczyniając się do prac 

kiermaszu świątecznego, wszyscy zapracowali na tę  nagrodę. Podziękowała   radnym, 

sołtysom, Wójtowi Gminy za współpracę. Wszystkie drobiazgi sumują się na dobro dla ludzi, 

którzy tej pomocy potrzebują. Szkoła otrzymała nagrodę w towarzystwie lekarki leczącej 

chorych na trąd.                    

Nagroda świadczy   o wysokiej randze wyróżnienia. Wójt Gminy podziękował Pani dyrektor 

za włączenie się do akcji niesienia pomocy innym „ możemy być wszyscy dumni                            

z przyznanej nagrody która jest niesamowitą satysfakcją dla nas wszystkich”. 

Pani Przewodnicząca Rozwita Szafarczyk również wyraziła zadowolenie z przyznanej 

nagrody dla PSP Roszowicki Las i podziękowała Pani dyrektor za pracę na rzecz osób 

potrzebujących. 

 

Na obrady przybyli Panowie reprezentujący Automobilklub Kedzierzyńsko-Kozielski, którzy 

przedstawili zasady rajdu samochodowego, który ma się odbyć na terenie Gminy Cisek 

dnia13 kwietnia 2014- niedziela.  Trasa rajdu przebiegałaby przez Landzmierz ul. Leśny 

Dwór, Roszowicki Las ul. Mickiewicza. ul. Ogrodowa, ul. Matejki, ul. Głogowiec . 

Zapewnili, że trasa rajdu byłaby zabezpieczona przez odpowiednie służby. W rajdzie brałoby 

udział 40 załóg. 

Radny Adam Roman- poinformował, że ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowa są drogami 

gminnymi. Ostatnio rajd odbywał się po dogach przy wale przeciwpowodziowym, lecz po 

obejrzeniu filmiku na YUTUBIE radny Adam będzie przeciwny. Taki rajd stanowi 

zagrożenie  a po rajdzie pozostaną zniszczone drogi. Komisja rolnictwa ochrony środowiska           

i porządku  publicznego omawiała temat i również komisja jest przeciwna .  

Impreza byłaby promocją gminy. Ustalono, że sprawa zostanie jeszcze przeanalizowana                  

i zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. 
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Ad.4. Informacja Dzielnicowych Policji na temat bezpieczeństwa gminy. Na obrady sesji 

zaproszono : Pana  Dariusza Hatys, Pana Jarosława Madaj i Pana Tomasza Wrona. Panowie            

z Policji przedstawili statystykę przestępczości na terenie Gminy Cisek. Statystyka była 

porównywana z rokiem poprzednim i z gminami ościennymi: Polska Cerekiew i Reńska Wieś 

Na terenie gminy były 2 wypadki samochodowe śmiertelne   Wymieniono wypadki 

samochodowe i przyczyny tych wypadków, kolizje drogowe. Główna przyczyną wypadków 

jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków. jak również nietrzeźwość oraz brak 

ostrożności przy wymijaniu, omijaniu, wyprzedzaniu. 

Pan Dariusz Hatys  poinformował, że od listopada 2013r. jazda po pijanemu na rowerze nie 

jest przestępstwem. Przedstawiono statystykę kradzieży, przestępstw gospodarczych, awantur 

pijackich, włamań, zniszczenia mienia, przestępstw narkotykowych Poinformowano aby 

zwracać uwagę na osoby obce tj. złomiarze, osoby handlujące różnymi towarami , pod byle 

pretekstem wchodzą na posesje w celu obserwacji. Kradzieże niejednokrotnie odbywają się                     

w biały dzień. Kradzieże na wnuczka, siostrzeńca, bratanka są dalej aktualne. Naiwność 

starszych ludzi jest wykorzystywana , czasami ze sprawca idą do banku,  niejednokrotnie 

kradzieże zdarzają przez  łatwowierność. Panowie Policjanci zapewnili aby nie bać się 

dzwonić na nr 112 lub 997. , obserwować posesje sąsiadów, szczególnie jak nieruchomość 

jest niezamieszkała. Oszuści potrafią perfidnie zawładnąć naszą prywatnością.  Panowie 

Policjanci uczulili na zakupy przez internet.  Poinformowano, że będzie wzmożona ilość 

patroli policji. Podziękowali Wójtowi za współprace, Gmina Cisek uchodzi za Gminę 

bezpieczną.  Panowie policjanci wyrazili chęć uczestniczenia w zebraniach wiejskich, 

W dyskusji zapytano co musi być w wyposażeniu samochodu: sprawna gaśnica, 

ubezpieczenie OC, trójkąt, kamizelka odblaskowa. 

Udzielając odpowiedzi  stwierdzono, że możnaby zakupić kamizelki odblaskowe dla dzieci         

z przedszkola i szkół podstawowych. Warto finansować elementy odblaskowe.  Zdajemy 

sobie sprawę, że kamizelka jest bardziej widoczna niż światło. 

Pani Sołtys Elżbieta Sączawa- przedstawiła sytuację kiedy matki idą z dziećmi pieszo                      

i dziecko jest od strony ulicy, uważa, należałoby temat nagłośnić. 

Powinniśmy zwrócić uwagę takiej osobie, powinniśmy się odważyć  i powiedzieć. Na drodze 

musimy myśleć za siebie i za dziecko. Przedyskutowano temat rowerzystów. .Należy myśleć 

podczas jazdy, nie możemy sobie utrudniać korzystania z drogi. Ruch na drogach powinien 

odbywać się płynnie. Mentalność wsi się zmieniła, te czasy, że przez wieś przejechało parę 

pojazdów poszły w zapomnienie. 

Radny Stania Gerard- przedstawił incydent jaki miał miejsce w Łanach przy lokalu” 

Victoria”,  dzwonił na policję w sprawie zakłócania porządku publicznego i otrzymał 

odpowiedź, że jest 1 patrol, który musi być na terenie miasta. Panowie z Policji potwierdzili, 

że są takie sytuacje. 

Innych pytań nie zgłoszono. Podziękowano Panom Policjantom. 

 Ogłoszono 10 min. przerwę.    

Ad.5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym . tj. od                

17 lutego 2014r. do 24 marca 2014r 

► odbyły się sprawozdawcze zebrania wiejskie, podziękował sołtysom i radom sołeckim za 

przygotowanie tych zebrań, zainteresowanie mieszkańców jest coraz większe, najczęściej był 

poruszany stan dróg, remonty budynków komunalnych, 
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► uczestniczył w spotkaniu subregionu k-kozielskiego, gdzie omówiono zadania planujące 

zrealizować z nowego okresu programowania w latach 2014-2020,opracowano taki dokument 

dla naszej Gminy i  Wójt odczytał pismo dotyczące inwestycji, 

► sprzedano działkę wraz z zabudowaniami  w Sukowicach za kwotę 50 500zł, 

► otrzymano zaproszenie do gminy partnerskiej Breitungen dla 10 uczniów wraz                           

z opiekunami, 

► rozstrzygnięto przetarg na modernizacje drogi gminnej w Roszowickim Lesie , wybrano 

firmę z Kluczborka , podpisano już umowę i przekazano plac budowy. 

-odbyło się podsumowanie działalności rolniczej organizowane przez WODR Łosiów, tym 

razem spotkanie to odbyło się w Zakrzowie, 

► odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta które dotyczyło aglomeracji,  zmieniło się prawo 

wodne i nasze miejscowości nieskanalizowane zostały wyłączone z aglomeracji,                           

w aglomeracji pozostaną tylko Kobylice i Landzmierz natomiast pozostałe miejscowości 

naszej gminy zostały wyłączone, 

► poinformował o wydanych zarządzeniach Wójta, o wydanych decyzjach,  

Dyskusja: nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Ad.6.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek przedstawiła informację  o działaniach  

 podejmowanych w okresie międzysesyjnym tj. od  17 lutego 2014r. do 24 marca 2014r 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu sesji . Odczytała zaproszenie  Gimnazjum 

Cisek w sprawie dnia seniora skierowane do wszystkich radnych  

 

Ad. 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  

Cisek w okresie międzysesyjnym. 

Udzielono głosu przewodniczącym komisji stałych rady , którzy przedstawili informacje              

z  działalności komisji w okresie od  17 lutego 2014r. do 24 marca 2014r.  Informacje 

przedstawiano na podstawie protokółów komisji, które mieszczą się   w dokumentach 

komisji: 

Proksza Donata  przewodnicząca komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

przedstawiła informację z działalności tej komisji, 

Wurst Alojzy przedstawił informację z działalności komisji rolnictwa, ochrony środowiska             

i porządku publicznego. Komisja omawiała zmiany do statutu Związku Gmin „ Czysty 

Region” 

Dyskusja: 

Sołtys Machulak Mariusz poinformował, ze jest firma, która zabiera wszelkiego rodzaju folie 

z gospodarstwa rolnych, niezależnie gdzie są dokonywane zakupy, telefonicznie się zgłasza           

i nawet raz w tygodniu przyjeżdża i zabiera zużyte folie., nr telefonu jest w posiadaniu 

sołtysa, podczas przerwy przekaże sołtysom i radnym. 

Komisja rolna zgłosiła wniosek, że w regulaminie związku nie jest  ujęty odbiór  opon 

ciągnikowych  i innych, tylko jest ujęty odbiór opon samochodowych. 
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Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, iż zgodnie z ustawą śmieciową opony ciągnikowe nie 

są odpadem komunalnym, opony ciągnikowe mogą być odbierane cyklicznie podobnie jak 

worki foliowe.  Odbiór plastiku i  szkła  jest określony w regulaminie i tak jest odbierany                  

w workach do tego przeznaczonych. Nadmienił, że jeżeli wystąpimy z „Czystego Regionu” to 

sami sobie nie poradzimy finansowo, przedstawił zestawienie finansowe odbioru nieczystości 

na poszczególne gminy, są gminy , gdzie koszty przewyższają faktyczne opłaty. Omawiane 

zmiany do regulaminu odbioru nieczystości są dostosowane do aktualnych potrzeb. Kto nie 

ma pojemnika brązowego to złoży korektę deklaracji i otrzyma pojemnik. 

Radny Stania Gerard- na szkło powinien być pojemnik zgodnie z ulotką, worki na szkło są 

słabe i pękają pod ciężarem. 

Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień- jeżeli mają być pojemniki na szkło to do odbioru 

musiałby być przystosowany samochód. Kupno samochodu związane jest z kosztami, 

Zakończono dyskusję. 

Udzielono głosu  Leonardowi Basiście, który przedstawił informację z działalności komisji 

gospodarczo budżetowej. 
Lewicka Kazimiera przedstawiła informację z działalności komisji rewizyjnej, 

 

Obrady sesji opuścił radny Basista Leonard- godz.17.10. 

 

Ad.8. Przystąpiono do podjęcia uchwał : 

Udzielono głosu Pani skarbnik Alinie Hanisz , która omówiła zmiany do budżetu gminy na 

2014r.Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała propozycje zmian  budżetowych                           

i pozytywnie je zaopiniowała. Radni nie wnieśli żadnych pytań do omawianego projektu 

uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                        - 14 głosów, 

przeciw                                   – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXII/188/2014 z dnia 24 marca  2014r. w sprawie zmian do budżetu 

gminy na 2014r. została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokółu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz. Komisja gospodarczo-budżetowa  

pozytywnie  zaopiniowała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Radni  nie wnieśli  

żadnych pytań . Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         - 14 głosów, 

przeciw                                    – 0 głosów,  

wstrzymało się od głosowania  -0 głosów 

Uchwała Nr XXXII/189/2014 z dnia 24 marca  2014r.w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu sesji 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących   fundusz sołecki, 

Radny Stania Gerard- przedstawił swoje zadnie nt. projektu uchwały i jest „za” podjęciem 

uchwały w sprawie funduszu sołeckiego, uważa „powinniśmy spróbować” Pan Wójt oraz 

Pani Skarbnik w tej kwestii służą pomocą.. Po roku czasu można zrezygnować. 

Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk przedstawiła terminy dotyczące funduszu 

sołeckiego: do 30 września sołectwo ma obowiązek  przedstawić kosztorys prac , następnie 

kosztorysy muszą być sprawdzone  przez pracownika urzędu,   należy zaplanować środki 

finansowe w budżecie na dany rok budżetowy.  Zdania sołtysów  w tej kwestii są podzielone, 

remonty świetlic, zrobienie chodnika czy inne to urząd gminy wykonuje i są do tych zadań 

kompetentni pracownicy, argumentem jest również fakt, że kończy się kadencja i będą 

wybory sołtysów. W przypadku podjęcia uchwały wykonanie zaplanowanego zadania będzie 

w gestii rady sołeckiej i sołtysa. 

Wójt Gminy poinformował ,że kosztorys powinien być konkretny  nie związany                                              

z konsumpcją  i wszystkie wydatki muszą być uwzględnione, 

Aby nie przedłużać dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zapytała sołtysów niżej 

wymienionych sołectw: 

Błażejowice- tak, Cisek- tak,  Dzielnica-nie, Kobylice-nie ,Landzmierz- tak, Łany -nie, 

Nieznaszyn-tak lecz pod warunkiem, że utrzymanie świetlicy zostanie w gestii urzędu 

ponieważ w WDK  Nieznaszyn są duże koszty elektrycznego ogrzewania, a w świetlicy 

odbywa się dużo imprez    , Miejsce Odrzańskie-nie, Podlesie-nie, Przewóz – tak, 

Roszowice-nie,  Steblów-nie, Sukowice- nie, Sołtys z Roszowickiego lasu był nieobecny na 

obradach sesji. 

Na 14 sołectw 5 sołectw  jest  „za” funduszem sołeckim , natomiast 8 sołectw jest „przeciw”,        

1 sołtys nieobecny. 

Zakończono dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                         -     6 głosów,  

przeciw                                   -     5 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-    3 głosów, 

 

Uchwała Nr XXXII/190/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków   w budżecie gminy stanowiących   fundusz 

sołecki większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała  projekt uchwały i wyjaśniła, że 

współfinansujemy zakup radiowozu dla Policji. Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu 

uchwały, projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                         -     14 głosów  

przeciw                                   -     0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-    0 głosów, 

Uchwała Nr XXXII/191/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji została jednogłośnie podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie   gminy Cisek .Projekt uchwały został omawiany przez 

komisję rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego.  

Wójt Gminy wyjaśnił- projekt uchwały takiej samej treści podejmą wszystkie gminy należące 

do „Czystego Regionu”, następnie zostaną opracowane ulotki dotyczące omawianych zmian. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek – naszym przedstawicielem „Czystego Regionu” jest 

Wójt Gminy i możemy za pośrednictwem Wójta zgłosić uwagi, natomiast kubły lub worki nie 

mają wpływu na opłaty ponieważ płacimy opłatę miesięczną od osób. Możemy już dzisiaj 

zgłosić wniosek  aby Wójt  przekazał „ dla Gminy Cisek zamiast worków na szkło mają być 

pojemniki” .W dyskusji radni stwierdzili, że na plastiki również mogłyby być kubły. Worki są 

jednorazowe a kubły byłyby na stałe. Innych wniosków nie zgłoszono. Projekt uchwały 

poddano pod głosowanie. 

za przyjęciem                         -     4 głosów,  

przeciw                                   -     4 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-    6 głosów, 

Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości                  

i porządku na terenie   gminy Cisek nie został przyjęty. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle                   

z Gminą Cisek     w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle, 

Projekt uchwały  omówił Wójt Gminy oraz był omawiany  i pozytywnie zaopiniowany przez 

komisję oświaty. Radni nie wnieśli żadnych uwag, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXXII/192/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie 

współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle   z Gminą Cisek została jednogłośnie podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji. 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Cisek projektu 

pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości  mieszkańców w celu 

stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy oraz projekt był 

omawiany  i pozytywnie zaopiniowany przez komisję oświaty. Jest to uchwała intencyjna. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. projekt uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXXII/193/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie   

w celu realizacji przez Gminę Cisek projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP 

oraz kreowanie świadomości  mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej 

administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. została 

jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokółu sesji. 
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Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie   przystąpienia do programu pn. Opolska Karta 

Rodziny i Seniora. Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy oraz projekt był 

omawiany  i pozytywnie zaopiniowany przez komisję oświaty. Program ten przewiduje, że 

oprócz pomocy finansowej na dożywianie dana osoba może otrzymać pomoc na pójście do 

muzeum czy do kina. W dyskusji  skierowano pytanie: kto pokrywa wydatki na ten cel? Wójt 

Gminy wyjaśnił-Marszałek Województwa lub Gmina. Innych pytań nie zgłoszono , projekt 

uchwały poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXXII/194/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie  

przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora została jednogłośnie 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu sesji. 

 

 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności      zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014. Projekt 

uchwały został odczytany przez przewodniczącą rady jak również był omawiany i pozytywnie 

zaopiniowany przez komisje rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego. Jest 

wydana pozytywna opinia weterynarii. Radni nie zgłosili żadnych uwag do omawianego 

projektu , przystąpiono do głosowania: 

za przyjęciem                         -     14 głosów,  

przeciw                                   -       0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania-      0 głosów, 

Uchwała Nr XXXII/195/2014  Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności      

zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014 została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11  do protokółu sesji.  

Zakończono podejmowanie uchwał. 

 

Ad.9.  Zapytania i oświadczenia radnych. 

Radna Ryborz  Anna – zostało odczytane pismo w sprawie realizacji inwestycji na lata 2014-

2020, tylko nie ujęto w tym piśmie placu przed budynkiem świetlicy w Przewozie? 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- plac przed świetlicą planowany jest do zrobienia z projektu 

pn.”Odnowa Wsi”. 

Radny Barucha Andrzej- zapytał czy są opóźnienia w budowie wałów 

przeciwpowodziowych?  

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- wał  główny jest realizowany terminowo, natomiast uwagi,które 

ukazały się w prasie dotyczą wału bocznego - cofkowego.  

 

Ad.10. Informacja oraz zapytania sołtysów. 

Sołtysi wyrazili niezadowolenie z podjęcia uchwały o funduszu sołeckim, na pewno wiele 

sołtysów nie będzie kandydowało do wyborów nowej kadencji. 
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Kurfeld Alfred Sołtys wsi Błażejowice- zgłosił, że w Błażejowicach nie są sprzątane 

przystanki autobusowe, miesiącu lutym nikt nie sprzątał, w miesiącu marcu również nikt nie 

sprzątał i nikt  nie był podpisać karty, zapytał  kto będzie wykaszał trawę na działkach 

stanowiących mienie komunalne gminy?  2. Zgłosił potrzebę na frezowany w celu załatania 

dziur na drodze Łany-Roszowice.  

Pani Saczawa Elżbieta Sołtys wsi Landzmierz- poinformowała, że w Landzmierzu zgłosiła się 

Pani sprzątająca przystanki z prośba o podbicie karty. Zapytała czy wiaty przystanków  

autobusowe  własnością Gminy? czy   można je pomalować ze środków obecnego funduszu 

sołeckiego?  

Wójt Gminy wyjaśnił, że sołtysi potwierdzają wykonanie prac w sołectwach między innymi 

za sprzątanie, wiaty przystankowe są własnością gminy i można je pomalować ze środków 

finansowych sołectwa. 

 Kazimiera Lewicka Sołtys Cisek zgłosiła zapotrzebowanie na frezowany w celu utwardzenia 

dojść do posesji Adamiec na ul. Olszowa oraz do posesji Czechowski na ul. Kosmonautów   

w Cisku. 

Draga Kornelia Sołtys wsi Nieznaszyn- poinformowała, że w Nieznszynie również nie są 

sprzątane przystanki autobusowe. 

Elfryda Ignacy Sołtys wsi Roszowice – zgłosiła zapotrzebowanie na oświetlenie placu zabaw 

w Roszowicach, 

Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- nie ma środków finansowych zaplanowanych na oświetlenie 

placu zabaw, odnośnie sprzątania przystanków poinformował aby sołtysi na bieżąco zgłaszali 

problem, to nie jest temat do poruszania na sesji. 

Ad.11. Żadne interpelacje nie wpłynęły. 

Ad.12. Udzielono głosu radnemu powiatowemu Panu Rajmundowi Frischko, który 

przedstawił  informacje z powiatu: 

- jest planowany remont drogi Cisek –Rodszowice, na odcinku Cisek ul. Bełk do lipowiny  

jest otwarta oferta na wykonanie projektu , poinformował, że tam gdzie samorządy dopłacają 

do inwestycji realizacja jest szybsza. 

-dnia 03 marca 2014r wmurowano kamień węgielny pod lądowisko dla helikopterów na 

„wyspie” w Kędzierzynie-Koźlu, wartość inwestycji ok. 2 mln. zł. 

-   powiat robi starania aby egzaminy zrobienia prawa jazdy odbywały się w Kędzierzynie-

Koźlu, 

- poinformował, że obecnie k/szpitala w Kędzierzynie-Koźlu należy płacić za parking                    

w kwocie 2,50zł za 1 godzinę , parkingiem zarządza firma z zewnątrz.. 

Sołtys Kazimiera Lewicka zapytała o kwotę  9 mln złotych przeznaczoną na remont drogi 

Cisek-Roszowice, czy Gmina będzie musiała zapłacić połowę tej kwoty? 

Radny Frischko Rajmund wyjaśnił- Gmina Cisek może dopłacić 20% , Starostwo Powiatowe 

w pierwszej kolejności wybiera te wnioski , gdzie samorząd współfinansuje zadanie, jako 

przykład podał przebudowę dróg k/ budowy mostu, gdzie w wersji pierwotnej ta przebudowa 

miała być sfinansowana ze środków budżetu gminy( ok. 60.000zł). Obecnie budowa mostu 

wraz z przebudową dróg jest finansowana ze środków unijnych. Poinformował, że prace przy 

budowie są realizowane terminowo. 
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Sączawa Elżbieta- będzie nowy most, nowa nawierzchnia drogi i na pewno zwiększy się ruch 

samochodowy, w Landzmierzu jest szkoła jest sklep i chodzi o bezpieczeństwo na drodze                

i ma pytanie czy w Landzmierzu jest planowany chodnik, prosiła o przedstawienie problemu 

na radzie powiatu.  

Radny Frischko Rajmund- na pewno przedstawi na radzie powiatu, będzie problem ponieważ 

przez Landzmierz droga jest wąska, na poszerzenie należałoby wykupić działki prywatne, na 

odcinku od kapliczki w kierunku baru należałoby zrobić nasyp, jak były drzewa zawsze 

pieszy mógł się schować, przy mijaniu się samochodów będzie niebezpiecznie.  

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca   Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk 

słowami „zamykam obrady XXXII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.45. 

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

                                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Cisek                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  /-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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